


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْوَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 لانو ةيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 وشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ِبّرّدت
 ةفلتخملا تايصخشلا َراودأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف رف .٠

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُثَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

  .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجاد

 نأ وا و
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ دع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 َّْدلاو ءارْمَحلا ىلْي 35

 .ىلبل ةرثح الا لك ذاك
 .ايادّهلا اهيِطْمتو اًريِثَك اهّبِحُت اهُنَدَج ثّئاك
 اًليمَج ءادر ُةّدَجلا ِتَعَبَص ماّيألا نم مْوَي يفو

 :ىليلل ةتدهأو (ءارقخلا ةقطقلا) رمل فعلا م

 ثناكف هاريثَك َرَمْحَأْلا َءادّرلا َكِلَذ ىَلْيَل ْثّبَح

 ًءادّرلا َكِلَذ ُسَبْلَت اًمياد ٌساَّنلا اهآر

 .ءارْمَحلا ىَلْبَل اهْؤّمَسَف

3 





 يف اهيبأو اهّمَأ َّمَم ُشيِعَت ٌءارْمَحلا ىَلْي ثئاك

 .ٍريغَص خوك

 ةباغ ْنِم َِييرَق ِةيْرَك يف ٌريْغّصلا وكلا ناك

 يف اًباَطَح ٍراهَّنلا َلوُط ُلَمْعَي ىلْيل ُدِلاو ّناكو





 ه6 عه

 يف 8 وك 5 دح و شبعت ليل ةَدَج تناك

 .ةباغلا لخاد ريِغَص 5

 ناك : اهححوُك َّن خوكلا َنِم َِبيرَق ةقاست ىلع ل يذلا خوُخلا 0 0 0 00

 500 .اهّْيَدِلاَو َّعَم ىَلْي 00ر7

 ا ا 00 1

 | ًاصك َّي 0

 520 مْوَي لك اهتَايِزل ُبَهْذَت

 يف ٌريِسَت تناك ٍويرط يف ٌرْيِسن ْثَن ةباغلا ٍقيِرَط 0

 .اهِتّدَج خوك





 ليل اهتتبا ملا تدان مايل نم موي يف

 .ِكيّدَج ىلإ َهَلّسلا هذه ىَلْيل اي ا :ثلاقو

 «!اهْيَِإ ِكِقيِرَط ْنَع يِديِحَت ْنَأ كاّيِإ .ريِصَعو





 م46 2 ه <
 «قيِرَّطلا نَع يِديِحَت ال» :اهتتْبال ىَلْب أ تلاق

 يهِبتْنا .ريِصعلا ٌةَجاِجُز َرِيَكنَت ال ىَّنَح يضُكْرَت الو

 32 3 ا
 اًهابتنا ةبتْنأس ءيّمأ اي ءْمَحَت١ :ىَلْيت ثّياجأ

 ة.اًماث

 3 يع م 6 صو سار هك نعم 1
 تَّهذو اهّمأ تعدَوَو «ةلّسلا ِتلَمَح 0





 ليِلَق َدْعَبَو .ةّباغلا ٍقيرَط يف ٌءارْمَحلا ىَلْيَل ْثَسَم

 :ةثم ثقاخ امق ءاكيبك اَيْلَك تفّذلا تيري

 امو قّرَملا هذه َلْبَ اًبِذ ُءارْمَحلا ىَلْيَل ْثأَر ام
 .اًدج اًيِذْؤُم اًناوّيَح ناك ُهَّنَأ ْتَمِلَع





 ِرْيَحلا َحابَص» :ءارْثَحلا ىَلْيَكل ُبْنَّدلا لاق

 «.ىَلَيِل اي

 «.رْيَحلا حابص» :ىَلْي تاج

 «؟اًدج اركاب ٌةَبهاذ ِتْنَأ َنْيَأ ىلإ» :ُبْنَّذلا اهلاس

 (.يتَّدَج ىَلِإ) :ُهَباَجَأ

 «ّلّسلا هذه يف ِكَعَم ام» :اهّل لاق

 كنك ةلقلا يف يعَم» :ُءارْمَحلا ىَلْبَ تياَجأ

 نعاس 3 2 ع 2 ع 4
 «.ٌريِصَعلاو َكْعَكلا بحت يهو ةّضيرم ىتَدَج .ريِصَعو





 «؟كُّنَدَج ع نيه :ءارَمَحلا نلت ُتَّْدلا لا

 ت0 ا

 ُعَمَي َوُهَو .انه ْنِم ٌبيرَق اهَحوُك نإ :ةتباج

 «.ِنايِدنّسلا َنِم ٍةَريبَك ٍتارَجَش ِثالَن َنْيَب
 َتْنِبلا ِهْذِه َلَمْجَأ ام» :ِهِيْفَتِل ُبْنَّذلا لاق

 اهَتَّدَج ُلُكآ َفوَس اًةّيِهَم ٌةَلْكَأ اهَّنِإ !َةَريَّصلا
 008 هوي يو

 5 امم َرَثْكَأ اهلكأب ٌدلَتْسَأسو .اهلكآ ّمَث َوُجَعلا

 '. زوجا اهِتَّدَج ٍلْكَأب





 ةليمجلا ٍراهْزَألا ِنَع اهّنَّدَحو اهيناجب ىََّشَم

 راهزآلا وذهب يمّتمَت» :اهل لاق .ِءارْضَخلا ٍراجْشَألاَو

 ىَلِإ يِرْظْنأ !ةليمَجلا ءارضَحلا ٍراجْشَألاو َِوْلُحلا

 ىَلِإ ٍباهَّذلا يف يعِرْسُت الو ءٍلامَجلا اذه ّلُكِب يّنمت
 (!ِكِتَّدَج





 ىَلِإ اًعِرْسُم َبَمَّذو «ءارْمَحلا ىَلْيَل ُب ُتْمَّدلا َعَدَو

 .اهيّدج َتْيَب

 ريهازألا ىَلِإ ٌرْظْنَت ْثَّدَحَأو «ءارْمَحلا ىَلْيَ ْتَدَقَوت

 .ريفاصعلاو

 .اهمأ ةعيصت ةارنخلا لب تيت
 هدارشتلا اهراجقأب ادع ةليج بنا تناك

 .اهِلامَجب َّنَمَتَتل ْتَعَقَوَتَف ةئَوَلْملا اهراهزأو

 ةتولفلا داهزألا ِتأر امدْنِع كيل تحرق

 .ٍراجْشَألا ىلع ٌةَرْوُرْسَم ُدرَعُت ٌريفاصعلا ِتَحِمَسَو
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 ىلْيل ْثّيَحَأَت ءاَّدج ًةليمج ٌديهازألا ٍتئاك

 .اهّضْعَب َعَمْجَت ْنَأ ةاريكلا

 ىلإ اهّدحَأتِل اهزألا َضْعَب َعَمْجَت ْنَأ ْتَّبَحَأ

 ديك ةلمخ اكاهزأ ةنعمج

 .اهِتدَج ىلإ اهَتلَمَحو اهَتَعَمَج
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 َناك «ةّباغلا يف َرْهَزلا ٌعَمْجَت ىَلْيَل ثّاك امَنْيَب

 َّلَصَو امَدْنِعو .اهِتَّدَج ِتْيَب ىَلِإ هِقيرَط يف ُبْنَّذلا
 :لاقو ٌءارْمَحلا ىَلْيل ُهّنَأِب ٌرهاظت ةَّدَجلا خوك ىَلِإ

 ليخأ ٌتْنِج .باَبلا ّيِل يحّتْفإ .ىَلْيل انأ ءيتّدَج اي»

 «.اًريصعو اَكْعَك ِكْيَلِإ

 .يلخذاو يتيبح اي بابلا يعَفذإ» :ُةَّدَجلا ِتَباجَأ

 .ريرّسلا َنِم ٍضوُهُلا ىَلَع ُرِْقأ ال ىّْي اي ٌةَضيرَم انأ
5-6 

 «!َّيِلِإ ْيَلاعَت

35 





 ا

 ِريرَس ىَلِإ اًعِرْسُم لَحَدو «تابلا ُبْنَّذلا ّعَقَد

 ايو سبل 3 .اهَعلَتباو ءِزوُجَعلا ٍةَأْرَملا ىَلَع ّمَجَه

 .اهليدانم ْنِم ٍليِدْنعِب اًديج ُهَسْأَر ىَطَغو .اهبايث ْنِم
 هني تن

 الل





 يف َةَديِعَس َكِلَذ ءانْنَأ يف ٌءارْمَحلا ىَلْيَن ثّئاك

 .ريفاصعلا ٍتاوْضَأو ِرْهّزلا ٍرظنَمب ُمَتَمَتَت «قياغلا

 ّيِحو ءاهِتدَج خوك ْنَع ٌءارْمَحلا ىَلْيَل ْتَدَعَتْبإ

 .راهْرَألا اهل ْعَمْجَت

 عم ادِك اهندجل تقم اهنأل ةديعش :ثتاك

 | .ةنوَلُملا ةليمَجلا ريهازألا

 خوك ىلإ ْتَبَمَدو هَلَّسلاو َرْهَّزلا ِتّلَمَح

 .اهِتّدَج





 ءاهِتَّدَج خوُك ىَلِإ ٌءارْمَحلا ىَلْي ْتَلَصَو امَدْنِعو

 .اًحوُتْفَم بابلا ٍتَدجو

 ٍتْوَصِب ْتّلاق «بابلا ىلإ ىَلْيَل ْتَْلَصَو امَدْنِع
 قدح اييرتكلا َحاِبَص١ :ٍلاع

 دقي اهتياجأ ام اهكج أنكإ ىليل تادفوما ةاز
 تاي دق

 .اهتَّدَج ٍريرَس ىَلِإ ْتَبََذ اهّنِكلو ءىلْيت ثقاخ

 اهب





 .اهريرق يف غياب اهقالج ةارقشلا لك طثعو
 ءلشت ابينم لك ١ كاف اهلإ تروق

 .اهَهَحَو ادع ام

 لق 6 قارب 5 2 ان تت يا وت

 ذأ ْثَأَر .اهتّدَج ِدْجَو ىَلِإ ىلي تَرَ
 !قدَج !يتَّدَج١ :ةلجعتم ةرَكرَصَف ِنْيَتَر بك
 ا

 (!كيَْذَأ َرْبكَأ ام

 :اهتؤص اذنكم لاقف :ةذجلا ناب تئلا ةفاظت 0
 «.يتبيرح اي اَدّيَج ِكَعَمْسَأِل ٍناتَريبك َيانْدأ» 2 3 2 1

 ا





 ْتَحَرَصَف هِنْيََريِبك ِنْيِتْيَع ٌءارْئَحلا ىَلْب ْثَأَر هشام و

 (! كْيَبْيَع َرَبْكَأ ام !يتّدَج !يتَّدج»

 َيانيَع» :ِةَّدَجلا َتْوَص اَدَّلَقُم ُبْئَّذلا لاق

 (.يتبيرح اي اَدّيَج ِكارأل نارك

 ِنْيَتَريبَك ِنْيَدَي ْتأَرَق ءكرمحلا ىَلْيَل ثَرظَت مَ

 (!ِكْيَدَي !يتّدَج !يتَّدَج١ ربْكَأ ام

 ٍناَتَريِبُك يادي :ِةَّدَجلا ٌتْوَض اَدَلَقُم ُبْحَّذلا ٌلاقف

 «.يتيبيح اي يرْدَص ّك اَديَج ِكَمْضَأِل
00 

 ءاّريبَك اّمَق ْثْأَرَق ءاهِتَّدَج ِهْجَو ىَلِإ ىَلْي 00

 «(!ِكَمَق ا اع | يتّدَج !يتَّدَج١

 « يتيح اي كلك ديك يوق» :ْدلا اهباجأف
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 .ريرلا نم وققو اذه كذا لاق

 ءءارْمَحلا ىَلْيل ىَلَع َمَجَمو ءريرّسلا َنِم ّرفق
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5 
 00 ذ يف ِتفّولا كلذ ىَلْيَل ٌُدِلاَو ّرَم ٍتف ءارْحلا ىَلْيَل د برق ِءارْمَحل

 َلَحَدَق «ّيلاعلا ٌريْخَّشل - َنِيَمْطَيِل َحوُكلا َلَحَدَق م

 5 سل
 ! ىلي لاو َرَظَت يلا ىلإ قيللاو 0 حلا ىأَر امف « 1 00 ل ّْ .ةَّدَجلا ىأ 0 3

 ءاَيَلاَع
 ف را رس يف ىَأَر هيف دش اهناثاانثؤ ريركلا : ا هوا #6 4 |[ 3 ًّ





 انأو ٍديعَب ِنَمَر ُذْنم» :اًبِضاغ ىلْيل ُدِلاو َّحَرَص
 «ةيكلا ثنذلا اهبأ كلب ٌكيْمَأ نأ لواحأ 8 0 6 سا سا #8 + 3

 ةلئقق هيأقب يَقَّذلا :ّتفَو ءاذه لاف

 .ريرّسلا ِنَع ُهامَرو َتيِبَحلا َتْنَّذلا لَ

1: 





 ثلاز ام ٌروُجَعلا لعل :ويْفَت يف لاق م
 «.ِبْئَّذلا ِنطَب يف ةيح

 .بنّذلا خطب ءارثتلا ىلتك ُدِلاَو نش

 6 تهشأ ًءادر أَو امّدْنِع ىَلْبَل ٌدِلاو شع

 ٌزفقت ءارئحلا ىَلْيَت ىأَر امَدْنِع ُهْتَسْهَد ثّدازو

 .ِبْنَّذلا نطَب ْنِم َةيَح

4: 





 ٌءارْمَحلا ىَلْيَت ثّلاق
 أ اي وآ» :اهيبأل

َنَِل ٍ؛ِتْقّذلا ِنْطَب يف انأو
 ناك 0 ّ

 ركال' ءارمحلا ىَلْبَل ةَدَج تاكو
 ُلارَ
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 اهاعفوو ةدحلا اهونأو ةارتكلا ليل تلمع

 اًريصعو اكْعَك اهل ىَلْيَل ْتَمّدَق َّمَث

 ْتَرَكَشَو ْتَحِرََف ِقّدَجلا ُةَّحِص ْثَنَسَحَت
 .اهابأو ىَلْيَ

 .ٍذيِذَّللا ريصكلاو ٍذيِذَللا ِكْعَكلا ىَلَع ىَلَْل ْتَوَكَش

 .اهّدَقْنَأو ءبْقَّذلا لكك ُهَنأِل ٍ؛بَألا ٍتَرَكَسو

1:6 





 تفلاخأ ْنَل» :ثكلاقو ءاهّمُأ ىلإ ىَلْي ثّرظَت

 ٍقيرَّطلا نَع َديِحَأ ْنَل يَمَأ اي مْوَيْلا َدْعَب ِكَّحِيِصَن

 (.يتَدَج ٌروزأ امّدْنِع









 (ةيوبخملا تاياكجلا» ُةَلِسْلِس

 دفّصلاو ةريمألا -؟ مازقألاو ٍجلَّقلا ضايب -

 ّيبهّذلا توكتكلا ١  ةعبّسلا

 رورغملا َيِبَّصلا درولا ةرمحو جلثلا ضايب - <
 نميري رفزاع 1 شحولاو ةليمج -

 ةعبّسلا نايدجلاو بئّذلا -؟ 4 اليردنس - +
 بيرغلا رئاظلا 6 1 هنطقو يزمر - 5

 ويكونيب 7 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعتلا -
 ريغَّصلا اموت -11/ ةريغَّضلا

 روطاربمإلا بوث -4 ةريبكلا ةتفّللا -
 ةريغّصلا رحبلا سورع -3 بئّذلاو ءارمحلا ىليا- م
 ةّييحّذلا ةّزولا ٠" ناديعج- 4

 فيّرلا رآفو ةنيدملا رآف ١ ءاّذحلاو ناريعَّصلا

 ره - ثالثلا تازيعلا ح١١
 ةباغلا قيرط -8» ةمزجلا وبأ ّدهلا -
 لبجلا ريسأ -* ةمئانلا ةريمألا -1

 ريغصلا طاّيخلا 5 لزتويار 4
 وإلا ةيعار -5 َيِبهَّذلا رعّشلا تاذ ١5

 جلثلا ةكلم -ا/ ةثالثلا بابدلاو

 ةبيجعلا ةبلعلا 4 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -5

 راثلا رئاط -*4 ةيلوصافلاو ماس /١1-

 دّرمُرلا ةثيدم -4 ٠ لرتلا حر يالا 1
 ناحلألا ريمأ 4١- ةّيرحّسلا ردقلا-

 1 م


